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Disclaimer 
 

Dit rapport is een projectresultaat gegenereerd binnen de context van het IWT-project RenoFase. Het geldt 
bijgevolg niet als een officieel document van de partijen die het document gerealiseerd hebben. De 
gepresenteerde bevindingen, analyses en adviezen worden enkel ten titel van inlichting gegeven. 
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INLEIDING 

DOELSTELLING 

Er zijn vele ‘traditionele’ oplossingen beschikbaar om een renovatieproject terdege uit te voeren. De uitwerking 

van type-details en specifieke uitvoeringsdetails voor specifieke projecten laat toe om de uitvoering van 

maatregelen en de afstemming van maatregelen op elkaar (in de zgn. bouwknopen) kwalitatief uit te voeren. 

Om deze ‘traditionele’ manier van uitvoeren te verbeteren, kan echter ook worden gekeken en gezocht naar 

mogelijke nieuwe oplossingen die de nadelen van de bestaande manier van werken (complex, 

onverenigbaarheden, volgorde van werken, tijdrovend, quasi onuitvoerbaar, nadelige gevolgen voor andere 

prestaties) volledig of deels oplossen.  

In voorliggend document wordt in eerste instantie een ‘inventaris’ opgemaakt van mogelijke bestaande 

oplossingen. Deze oplossingen worden gekaderd en geanalyseerd op hun pertinentie (lossen ze iets op) en 

kwaliteit (doen ze wat ze moeten doen) via een grondige literatuurstudie en overleg met een aantal experten. 

In tweede instantie kunnen uit deze inventaris nieuwe ideeën groeien, en wordt een aanzet gegeven voor 

nieuwe ontwikkelingen die door bedrijven (producenten & aannemers) opgepikt kunnen worden. 

Het doel van voorliggend document is dus het verbeteren van de uitvoering van renovatieprojecten via 

innovatie, en wil de betrokken partijen hierbij op weg helpen. 

FOCUS 

De focus ligt hierbij op de ‘interacties’ die optreden, en dus op het ‘stroomlijnen’ van het renovatieproces:  

- Aansluitingen tussen opake delen: vloer-gevel-dak-… 

- Aansluitingen schrijnwerk-gevel-dak 

- Combinatie opake delen, schrijnwerk en technische installaties 

- Vereenvoudiging van uitvoering 

Dit betekent dat het verbeteren van de uitvoering van 1 maatregel op zich in se buiten de scope valt. Anderzijds 

richt het RenoFase-traject zich op het renoveren van individuele woningen in individuele projecten. Dit betekent 

dat het volledig prefabriceren van grote elementen ook enigszins buiten de scope valt, al is het niet uitgesloten 

dat uit deze aanpak inspiratie kan gehaald worden. 

WERKWIJZE: 

1. Inventarisatie 

a. Van de noden & het potentieel 

b. Van de bestaande innovaties 

2. Evaluatie  

3. Synthese 
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1. INVENTARISATIE VAN DE NODEN & VAN POTENTIEEL TOT VERBETERING 
Binnen de gebruikersgroep werd een bevraging uitgevoerd aangaande de nood aan innovatie en de omgang 

hiermee. In totaal werden er 16 antwoorden ontvangen, waarvan het merendeel leveranciers of producenten. 

 
Aantal en type respondenten op de enquête 

De meeste respondenten zijn actief bezig met innovatie, hetzij via detectie, hetzij via eigen ontwikkelingen. 

 

 

Wat betreft de focus waarop innovatie zich zou moeten richten, werden 2 vragen gesteld. In eerste instantie 

blijkt dat innovatie inzake beleid belangrijker wordt geacht dan technologische innovatie.  

Op gebied van technologische innovatie zijn de meningen minder uitgesproken. 
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Bent u actief bezig met innovatie?

Neen, niet echt

Ik volg dit passief (media, publiciteit, algemene
mailings, ...)

Ik ga actief op zoek (beurzen, gespecialiseerde
mailings, ...)

Ik ben zelf actief bezig met nieuwe ontwikkelingen
(R&D, concepten, projecten, ...)
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Als hinderpalen voor verdere innovatie wordt door de respondenten voornamelijk de kostprijs naar voren 

geschoven. De locatie-gebonden factoren (België of Vlaanderen als kleine markt, of het beslissingscentrum dat 

zich elders ter wereld bevindt) worden minder als een probleem beschouwd. 

 

 

Wat betreft de manier waarop de respondenten hun innovatiedossiers wensen verder te zetten, is het duidelijk 

dat zij hiervoor reeds geëigende kanalen en partners hebben, en dat hiervoor geen bijkomende ondersteuning 

of extra partners noodzakelijk zijn. 
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Wat zijn vanuit uw standpunt de hindernissen 
voor innovatie?

Bent u met concrete innovatiedossiers bezig?

Neen

Ja, maar ik werk hier alleen of met bestaande
partners aan verder

Ja, ik wens technische ondersteuning vanuit
RenoFase

Ja, ik wens begeleiding bij mijn zoektocht
naar partners, subsidies, ... vanuit RenoFase

Andere optie:
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Gezien de respondenten het domein en de innovaties erin van nabij opvolgen, is er voor hen niet altijd iets 

nieuws te vinden in de door RenoFase opgelijste innovatieve oplossingen. Hier en daar werden wel nieuwe en 

interessante pistes opgenoemd, voornamelijk binnen de domeinen waarin de respondenten zelf actief zijn: 

 Koudebruggen oplossen 

o Funderingsvoet 

o Plaatsing ramen & isolatie (buiten, binnen) 

o Aansluiting dak-gevel 

 Luchtdichtheid 

o Luchtdichte doorvoeren 

 Ventilatie realiseren 

o Ventilatiekanalen wegwerken 

 

  

Wat vindt u van de oplijsting van 
innovaties door RenoFase?

Geen mening

Er staat niks nieuws op de lijst

De lijst ziet er interessant uit, maar voor mijn
werkzaamheden staat er niks concreet op

Ik zie een of meerdere interessante pistes om
verder uit te zoeken
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2. INVENTARISATIE BESTAANDE INNOVATIEVE OPLOSSINGEN 
 

Een grondige zoektocht naar bestaande (of in ontwikkeling zijnde) innovatieve oplossingen voor 

woningrenovatie werd uitgevoerd. Hiervoor werd op een aantal kanalen beroep gedaan: 

- Wetenschappelijke publicaties & conferenties 

- Beurzen 

- Octrooi-search 

- Info van verschillende contacten: RenoFase-partners, gebruikersgroep, case study’s, … 

- Communicatie vanuit verschillende producenten 

- … 

Onder “innovatief” wordt in voorliggend document verstaan: niet de standaardpraktijk, maximaal enkele keren 

in praktijk in België toegepast. 

Een inventaris werd aangelegd met daarin een korte omschrijving van het innovatieve product of systeem, een 

toelichting bij wat er ‘speciaal’ aan is, relevante bronnen, een aanduiding van de tijdsperiode waarin de 

informatie ‘publiek’ werd, een aantal kritische opmerkingen en bedenkingen, en een classificatie of aanduiding 

van welk type verbetering het product of systeem beoogt: 

- Nieuwe concepten & producten 

- Verbeterde performantie 

- Problem solver 

- Verbeteren van de uitvoeringsmethode 

- Functie-integratie 

Het spreekt voor zich dat bepaalde opgelijste oplossingen onder verschillende categorieën geclassificeerd 

kunnen worden. 

Opmerking: Deze lijst met producten werd opgesteld binnen RenoFase ter inspiratie en als startpunt voor verder 

onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Deze lijst is niet noodzakelijk volledig, en de beschrijvingen en opmerkingen 

worden enkel ten titel van inlichting gegeven, met als voornaamste doel interactie met de Gebruikersgroep te 

genereren. Het betreft een intern werkdocument binnen RenoFase en de informatie kan niet voor andere 

doeleinden worden gebruikt. 

Deze lijst focust op het innovatieve karakter, in die zin dat naar technische en praktische oplossingen wordt 

gekeken. Er zijn andere verbeter- en innovatie-mogelijkheden, bv. efficiënter productieproces of het verlagen 

van de milieu-impact, doch deze zijn niet in aanmerking genomen. 

De opgelijste innovatieve oplossingen zijn zo goed mogelijk thematisch gerangschikt.  

  

http://www.renofase.be/
http://www.renofase.be/


 

 

 

Stappenplan voor een kwaliteits-
volle, efficiënte renovatie 
www.renofase.be 

 
WP4 – Coördinatie 

 
 

 

KOUDEBRUGGEN 

INTEGRATIE VAN PV-MONTAGESTUKKEN IN DE GEVEL 

Om in een tweede fase hernieuwbare energie via PV-panelen te kunnen toevoegen aan een renovatieproject, 
kunnen de aanzetpunten al worden geïntegreerd in de gevelopbouw en de isolatie (op een koudebrug-arme 
manier). 

 

Voorbeelden en referentie: 
Concept –  
http://europhit.eu/products-focus#Window / Façade integrated PV 

Opmerkingen: - 

 

PREFAB-ELEMENT VOOR DE AANSLUITING DAK-GEVEL-ISOLATIE 

Een isolatie-element dat bovenop de muur wordt geplaatst en automatisch de aansluiting verzorgt tussen de 
isolatie van het dak en de buitengevelisolatie 

 

Voorbeelden en referentie: 
Isoniq prefab dakopstand (voor plat dak) - http://www.isoniq.nl/ 
Concept (voor hellend dak) - 
http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/Design%20briefs/EuroPH
it_D5.1.5a_Roof_Wall%20Junction_LMP.pdf 

Opmerkingen: 
Dit kan interessant zijn als het voldoende is afgestemd op wisselende 
isolatiediktes en verschillende gevelmaterialen, maar het blijft vooral 
zinvol bij nieuwbouw of zeer grondige renovatie. 

 

ISOLERENDE AANSLUITING TUSSEN DE BUITENDORPEL EN DE BINNENVLOEREN 

Deze dorpel laat toe de buitendorpel (natuursteen) thermisch te ontkoppelen van de binnenvloer-isolatie 

 

Voorbeelden en referentie: 
Thermodorpel (Marc Ceelen) - http://www.marc-
ceelen.be/index.php/energie/thermodorpel 

Opmerkingen: 
Van toepassing voor renovatie alleen maar als de buitendorpel 
vervangen wordt. Het is niet duidelijk of het met alle types deuren 
werkt 
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http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/Design%20briefs/EuroPHit_D5.1.5a_Roof_Wall%20Junction_LMP.pdf
http://www.marc-ceelen.be/index.php/energie/thermodorpel
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ISOLATIEMATERIALEN 

GESPOTEN SCHUIM-ISOLATIE 

Geprojecteerde of gespoten schuim-isolatie voor binnenmuren, vloeren en daken, die een luchtdichte 
naadloze aansluiting en afdichting garandeert. 

 

Voorbeelden en referentie: 
Walltite BASF - http://walltite.basf.co.uk/ 
Icynene - http://fr.icynene.be/ 

 

Opmerkingen: 
Krimp bij uitharding en dus scheurvorming of kiervorming mogelijk? 
Is damp- en luchtdichtheid gegarandeerd of is een extra laag nodig? 
Gezondheidsaspecten plaatsers? Ecologische aspecten van 
materiaal? Nauwkeurigheid van plaatsing? 

Verdere acties: 
Volgens de producent Icynene zou hun producten de gezondste en 
duurzaamste gespoten isolatieproducten op de markt. Verder 
onderzoek is interessant om een aantal vragen verder uit te klaren. 

 
 

VACUUM ISOLATIE PANELEN (VIPS) INGEBED IN EEN EPS-SYSTEEM 

Dit ETICS-systeem bestaat uit EPS met in de kern VIP-panelen. De EPS-isolatie dient als mechanische 
bescherming voor de VIPs, en laat toe de panelen makkelijker te stapelen en mechanisch te bevestigen 
(zonder de VIPs te doorboren). 

 

Voorbeelden en referentie: 
Weber Therm.Lockplate - http://www.clear-up.eu/?page_id=39 

Opmerkingen: 
- Wat is de kostprijs? 
- Bij vacuumpanelen blijft het risico aanwezig dat er voor- tijdens of 
na de werken een lek ontstaat, en met dit ETICS-systeem is het niet 
langer mogelijk om bij plaatsing visueel te controleren of de vacuüm-
platen nog intact zijn. 
- Koudebrugrisico als de VIP-panelen niet op elkaar aansluiten. In het 
geval ze aansluiten op elkaar is mechanische bevestiging in 
ondergrond uitgesloten. 

 
 

AEROGEL & CAPILLAIR ACTIEVE ISOLATIE 

Binnen RenoFase is een afzonderlijk document uitgewerkt betreffende innovaties op deze domeinen. 
http://www.renofase.be/wp-content/uploads/2016/07/RenoFase_DRAFT_Syntheserapport-Innovatie-voor-
Gevelrenovatie-2016.07.06.pdf 

Voorbeelden en referentie: - 

http://www.renofase.be/
http://www.renofase.be/
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http://www.renofase.be/wp-content/uploads/2016/07/RenoFase_DRAFT_Syntheserapport-Innovatie-voor-Gevelrenovatie-2016.07.06.pdf
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Opmerkingen: - 

REMEDIËRENDE PLEISTERS 

Vocht in buitenmuren zorgt voor bijkomende warmteoverdracht van binnen naar buiten. Bepaalde pleisters 
zouden helpen muren droger te maken, waardoor het warmtetransport trager verloopt. 

 

Voorbeelden en referentie: 
Cold and Damp Seal - http://www.coldanddampseal.co.uk/ 
Hydroment - http://www.hydroment.be/ 

Opmerkingen: 
Interessant, maar het basisprobleem (bv. opstijgend vocht) wordt 
niet verholpen, en de isolerende werking is ook beperkt (of 
onbestaande) gezien men enkel op het vocht focust. 

 
 

AEROGEL-PLEISTER 

Voor historische gebouwen waar enkel zeer dunne lagen kunnen worden gebruikt, kan aerogel worden 
geïntegreerd in de afwerkingslaag (pleisterwerk). 

 

Voorbeelden en referentie: 
Fixit Aerogel – http://www.fixit.ch/aerogel/?w=start&lng=en 

Opmerkingen: 
- Isolerende capaciteit beperkt door dikte.  
- Kostprijs is vrij hoog. Het is dus een oplossing voor zeer specifieke 
gevallen waar conventionele methoden en materialen niet 
toepasbaar zijn. 

 
 

ISOLERENDE RAAMFOLIE 

De isolerende raamfolie zou de isolatiewaarde van enkel glas naar die van dubbel glas verhogen, en die van 
dubbel glas naar HR-glas. Daarbij zorgen in de zomer de zonwerende eigenschappen voor verkoeling. 

Voorbeelden en referentie: 
EnerSaver - http://www.reflectglasfilm.nl/isolerende-raamfolie/ 

Opmerkingen: 
- Onduidelijk of het systeem werkt, lijkt eerder een 'wondermiddel'.  

http://www.renofase.be/
http://www.renofase.be/
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- Lijk alleen ok als tijdelijk oplossing, doordat het een folie is. Volgens 
henzelf "8 jaar garantie, 15 jaar effectief". Hoe duurzaam is het? 

Verdere acties: 
Werking zou door onafhankelijke instelling moeten aangetoond zijn. 

 

ISOLATIETECHNIEKEN 

WARMTESTROOM LANGS DE MASSA VAN DE BUITENMUUR 

Voorgesteld als een dun en gezond alternatief voor binnenisolatie voor gebouwen waar buitenisolatie geen 
optie is. De buitenschil wordt op temperatuur gebracht en gehouden door een leidingennet waar warm water 
doorstroomt (op vrij lage temperatuur van 18°) om de risico's op koudebruggen, condensatie en 
schimmelvorming tegen te gaan en het effect van de warmteweerstand van de gevel met een factor 2 tot 3 
te vergroten. Deze warmte kan uit verschillende bronnen komen: geothermie, zonneboiler, warmtepomp, ... 

 

Voorbeelden en referentie: 
Warm-bouwen systeem - http://www.warmbouwen.nl/ 

Opmerkingen: 
Vooral bij renovatie van waardevol erfgoed, om comfort te 
verhogen.  
Vanuit bouwfysisch oogpunt is het niet duidelijk of deze methodiek 
in praktijk werkt. Zijn alle koudebruggen zo opgelost? Een pomp zal 
ook nodig zijn om continu warm water te laten doorstromen, met 
verhoging van het energieverbruik tot gevolg. 

 

PLAATSEN VAN BINNENISOLATIE OP MAAT DOOR OPMETING & LASER-SNIJDEN 

WHISCERS™ (Whole House In-Situ Carbon and Energy Reduction Solution) is een proces dat laser-technologie 
gebruikt: de locatie (binnenwand) wordt exact opgemeten, en de binnenisolatie wordt vervolgens precies op 
maat via een machine uitgesneden.  

 

Voorbeelden en referentie: 
Whiscers - http://www.nef.org.uk/service/search/result/whiscers 
 

Opmerkingen: 
De mogelijke risico’s van binnenisolatie blijven gelden. 
Onduidelijk of deze techniek in praktijk gebracht wordt. 
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BUITENISOLATIE-HOEKEN 

In sommige gevallen wordt buitenisolatie (ETICS) in eerste instantie enkel op 1 van de gevels geplaatst. Dit 
betekent dat de zijkant van de isolatie afgewerkt moet worden. Een mogelijke verbeterde oplossing is de 
isolatie al deels doortrekken tot voorbij de hoek, zodat aansluiting van de 2e fase (2e gevel) eenvoudiger kan. 

 

Voorbeelden en referentie: 
http://europhit.eu/products-focus#Exterior insulation, corners 

Opmerkingen: 
Het blijft zinvoller om alle gevel in een fase te isoleren, maar als het 
niet mogelijk is kan dit een oplossing zijn. 

 

 

VENTILATIESYSTEMEN 

VERWARMEN NATUURLIJKE TOEVOERLUCHT 

Natuurlijke toevoer voor A of C, met verwarming via radiator 

 

Voorbeelden en referentie: 
Movair+ (ISC) - http://www.isc-nl.com/producten/movair-convect 

Opmerkingen: - 

 
 

NATUURLIJKE VENTILATIE MET WARMTETERUGWINNING 

Er wordt een natuurlijke ventilatie gecreëerd (schoorsteeneffect) waarbij op de uitgaande lucht nog warmte 
wordt gerecupereerd. 

 

Voorbeelden en referentie: 
Ventive - http://www.ventive.co.uk/ 

Opmerkingen: 
Het idee om warmte te onttrekken aan natuurlijke ventilatiestromen 
is interessant. Er zijn echter een aantal uitdagingen en beperkingen 
(en het is onduidelijk of het genoemde systeem deze oplost of niet) :  
- er is een sterke motor nodig om de lucht te verplaatsen, zeker bij 
gebruik van een warmtewisselaar 
- indien er zonder sterke motor wordt gewerkt, zou er een continue 
wind moeten zijn die voldoende luchtdruk-verschil genereert Het 
systeem moet dus verder gevalideerd worden. 

 
 
 
 

http://www.renofase.be/
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DECENTRALE MECHANISCHE VENTILATIE (SYSTEEM D) 

Er zijn verschillende mogelijkheden om op lokaal-niveau of door enkele lokalen heen mechanische ventilatie, 
met/zonder warmteterugwinning te realiseren. 
De in- en outlets zijn ofwel geïntegreerd in de muur, ofwel in het raam. Soms is er ook een bijkomend toestel 
(verwarming, warmterecup) aan gekoppeld. Er is geen kanalensysteem nodig. 

 

Voorbeelden en referentie: 
Premivent – http://www.premivent.com/ 
Brink Air 70 – http://www.brinkclimatesystems.nl/  
Airria - http://www.airria.be/ 

Opmerkingen: 
Het systeem is nu breed beschikbaar op de markt. Zoals steeds is er 
bij D-systemen nood aan aandacht voor het mechanische lawaai. 

 
 

REGENERATIEVE MECHANISCHE VENTILATIE EN WARMTETERUGWINNING, ALTERNEREND TYPE 

De ventilatielucht wordt gebruikt om warmte uit terug te winnen via een regeneratief systeem. 

 

Voorbeelden en referentie: 
inVENTer -  http://www.inventer-france.fr/ 
Lunos e2 & ego - http://www.lunos.de/ 

Opmerkingen: 
Het systeem is beschikbaar op de markt, maar vooral voor grote 
projecten, en de efficiëntie is nog niet zeer hoog. De vraag is over het 
kan worden toegepast op woningniveau. Mogelijke voorgestelde 
verbeteringen: PP gebruiken voor regenerator, ander type 
warmtewisselaar, ... 

 

VENTILATIEKANALEN 

INTEGRATIE VAN HVAC-KANALEN IN BUITENISOLATIE-SYSTEEM 

Er zijn twee mogelijkheden : 
- Totale prefab systeem : buitenisolatiesysteem met geintegreerde 'leidingen' voor de ventilatie. Via 

boringen door de muur kunnen de verschillende kamers worden bereikt. 
- Semi-prefab systeem : De ETICS worden geplaatst en hebben inkepingen waarin later de ventilatie 

kan worden aangebracht. De in- en uitstroom van lucht gebeurt via kanalen onder de ramen. 

Voorbeelden en referentie: 
FreshAirWall (Fraunhofer) -  
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/Kompetenzen/energieeffizien
z-und-raumklima/projekte/anlagentechnik/fresh_air_wall.html 

http://www.renofase.be/
http://www.renofase.be/
http://www.premivent.com/
http://www.brinkclimatesystems.nl/nl-nl/professionals/producten/ventilatie/air-70
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http://www.inventer-france.fr/
http://www.lunos.de/?page_id=170&lang=en
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/Kompetenzen/energieeffizienz-und-raumklima/projekte/anlagentechnik/fresh_air_wall.html
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/Kompetenzen/energieeffizienz-und-raumklima/projekte/anlagentechnik/fresh_air_wall.html
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Fraunhofer ISE - F. Coydon - Fraunhofer ISE TASK47-ISE-fiche Paper: 
rapid retrofit solutions (F. Coydon, A. Dinkel, F. Kagerer, S. Herkel)   

Opmerkingen: 
- Kan interessant zijn voor appartementsblokken waar binnen vaak 
de nodige ruimte ontbreekt om kanalen toe te voegen? Of focus op 
grotere projecten?  
- De wamteverliezen in de kanalen zijn waarschijnlijk het zwakke 
punt 
- Semi-prefab systeem is toch flexibeler dan totale prefab. Was in 
test-fase. Is het nu commercieel beschikbaar? 

Verdere acties:  
Het semi-prefab systeem lijk meer potentieel te hebben dan totale 
prefab. Nog verder onderzoek & ontwikkeling noodzakelijk. Ook het 
principe op zich om kanalen aan de buitenzijde in de isolatielaag te 
leggen lijkt het verder onderzoeken waard. 

 
 

VENTILATIEKANALEN TE INTEGREREN IN GEBOUWINTERIEUR 

Kleine, geprofileerde ventilatiekanalen die in de binnenhoeken van plafonds & binnenmuren geplaatst 
kunnen worden 

 

Voorbeelden en referentie: 
Renopipe –  
http://www.helios-fr.com/pdf/helios_renopipe_8p_1111_f.pdf 

Opmerkingen: 
Mogelijk risico op drukverliezen (leidingdiameter, bochten en 
hoeken) 

 

 

LUCHTDICHTHEID 

VLOEIBARE LUCHTDICHTHEID 

Door een luchtdicht scherm vloeibaar aan te brengen, kan dit op moeilijk bereikbare of moeilijk bewerkbare 
plaatsen. 

 

Voorbeelden en referentie: 
Gummil vloeibaar rubber – https://www.gummil.nl/nl/gummil-
vloeibaar-rubber/ 
Emulco PIB – http://www.slideshare.net/buildchem-project/pib-
emulsies-revolutionaire-innovatie-voor-luchtdicht-bouwen-lieve-
taets-rd-manager-emulco 
Hevadex blowerproof liquid – http://www.blowerproofliquid.com/ 
Soudal – http://www.soudal.com/ 

http://www.renofase.be/
http://www.renofase.be/
http://www.helios-fr.com/pdf/helios_renopipe_8p_1111_f.pdf
https://www.gummil.nl/nl/gummil-vloeibaar-rubber/
https://www.gummil.nl/nl/gummil-vloeibaar-rubber/
http://www.slideshare.net/buildchem-project/pib-emulsies-revolutionaire-innovatie-voor-luchtdicht-bouwen-lieve-taets-rd-manager-emulco
http://www.slideshare.net/buildchem-project/pib-emulsies-revolutionaire-innovatie-voor-luchtdicht-bouwen-lieve-taets-rd-manager-emulco
http://www.slideshare.net/buildchem-project/pib-emulsies-revolutionaire-innovatie-voor-luchtdicht-bouwen-lieve-taets-rd-manager-emulco
http://www.blowerproofliquid.com/
http://www.soudal.com/
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Dorken Liquixx – http://www.doerken.de/bvf-
be/produkte/dach/zubehoer/produkte/Liquixx.php 
BelgaClima – http://www.belgaclima.be/ 
Illbruck SP925 – 
 http://www.illbruck.com/nl_NL/producten/product-
finder/product/sp925-afdichtingscoating-2/ 

Opmerkingen: 
Het product is nu breed beschikbaar op de markt. Product is zeer 
stabiel maar dient net als andere luchtdichtingsfolies binnen een 
aantal maanden afgeschermd te worden van het UV licht. 
Nieuwe ontwikkelingen (bv. Illbruck) streven ernaar deze producten 
ook UV-bestendig en overschilderbaar te maken. 
 
 

 
 

RAAM MET GEÏNTEGREERDE SLABBEN 

Door de luchtdichtheidsslabben en de waterkering aan het raam te integreren kunnen deze op de werf 
makkelijker worden op de gevel aangesloten. 

 

Voorbeelden en referentie: 
http://www.one-stop-
shop.org/sites/default/files/FORM_14_16_Passive_window_frames
_with_integrated_vapour_barrier.pdf 

Opmerkingen: 
Het lijkt interessant, maar in praktijk blijkt dit zeer inefficiënt door 
risico op beschadiging slabben tijdens plaatsingsproces. Kwaliteit is 
nog niet optimaal. 

 
 

OPLOSSING VOOR LUCHTDICHTE MONTAGE VAN HOUTEN BALKEN 

Deze montagestukken laten toe om de luchtlekken rond houten balken te reduceren en de balk luchtdicht in 
de muur te monteren (zonder hangers). 

 

Voorbeelden en referentie: 
Manthorpe Joist Seals –  http://www.manthorpe.co.uk/  

Opmerkingen: 
Het lijkt interessant, maar het blijft vooral zinvol bij nieuwbouw of 
zeer grondige renovatie. Wat met barsten in bestaande balken? 

http://www.renofase.be/
http://www.renofase.be/
http://www.doerken.de/bvf-be/produkte/dach/zubehoer/produkte/Liquixx.php
http://www.doerken.de/bvf-be/produkte/dach/zubehoer/produkte/Liquixx.php
http://www.belgaclima.be/
http://www.illbruck.com/nl_NL/producten/product-finder/product/sp925-afdichtingscoating-2/
http://www.illbruck.com/nl_NL/producten/product-finder/product/sp925-afdichtingscoating-2/
http://www.one-stop-shop.org/sites/default/files/FORM_14_16_Passive_window_frames_with_integrated_vapour_barrier.pdf
http://www.one-stop-shop.org/sites/default/files/FORM_14_16_Passive_window_frames_with_integrated_vapour_barrier.pdf
http://www.one-stop-shop.org/sites/default/files/FORM_14_16_Passive_window_frames_with_integrated_vapour_barrier.pdf
http://www.manthorpe.co.uk/Building/Products/Air-Leakage/Joist-Seal.html
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LUCHTDICHTE INBOUW VAN INSTALLATIE-COMPONENTEN IN BINNEN- EN BUITENISOLATIE 

Stekkers, contactdozen, schakelaars, buitenverlichting, ... moeten vaak worden ingebouwd in binnen-of 
buitenisolatie. Het is belangrijk dat deze elementen de luchtdichtheid niet in het gedrang brengen, en dus dat 
de dozen op zich luchtdicht zijn.  
Hetzelfde geldt voor kabeldoorvoeren doorheen isolatie. 

 

Voorbeelden en referentie: 
Helia - http://www.helia-
elektro.be/catalogue/catalogue.do?oid=559E1E486FE20899B36485
D16511E2F0&act=showIO&lang=fl 
http://www.helia-
elektro.be/website/media/download/helia_downloads/helia_flyer_
thermox_led_NL.pdf 
 

Opmerkingen: - 

 
 

DRAADLOZE SCHAKELAARS 

Het plaatsen van draadloze schakelaars vermijdt het doorboren van de luchtdichte laag (bij bv. binnenisolatie) 

 

Voorbeelden en referentie: 
http://www.one-stop-
shop.org/sites/default/files/FORM_29_wireless%20self-
powered%20sensors%20and%20switches.pdf 

Opmerkingen: - 

 
 

ISOLATIE-AFWERKING + LUCHTDICHTHEID LANGS DE BUITENKANT VAN DE MUUR 

Bij gefaseerde renovatie, is het soms wenselijk dat de luchtdichtheid langs de buitenkant wordt gerealiseerd. 
De luchtdichting zou kunnen worden geïntegreerd in het buitenisolatiesysteem. Uiteraard moet deze laag wel 
op de juiste plaats in de wandopbouw zitten en mag ze niet worden doorboord door bv. montagesystemen. 

 

Voorbeelden en referentie: 
http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/Design%20briefs/EuroPH
it_D5.1.15_EAIFS_PHI.pdf 

Opmerkingen: -  
 

 

 

http://www.renofase.be/
http://www.renofase.be/
http://www.helia-elektro.be/catalogue/catalogue.do?oid=559E1E486FE20899B36485D16511E2F0&act=showIO&lang=fl
http://www.helia-elektro.be/catalogue/catalogue.do?oid=559E1E486FE20899B36485D16511E2F0&act=showIO&lang=fl
http://www.helia-elektro.be/catalogue/catalogue.do?oid=559E1E486FE20899B36485D16511E2F0&act=showIO&lang=fl
http://www.helia-elektro.be/website/media/download/helia_downloads/helia_flyer_thermox_led_NL.pdf
http://www.helia-elektro.be/website/media/download/helia_downloads/helia_flyer_thermox_led_NL.pdf
http://www.helia-elektro.be/website/media/download/helia_downloads/helia_flyer_thermox_led_NL.pdf
http://www.one-stop-shop.org/sites/default/files/FORM_29_wireless%20self-powered%20sensors%20and%20switches.pdf
http://www.one-stop-shop.org/sites/default/files/FORM_29_wireless%20self-powered%20sensors%20and%20switches.pdf
http://www.one-stop-shop.org/sites/default/files/FORM_29_wireless%20self-powered%20sensors%20and%20switches.pdf
http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/Design%20briefs/EuroPHit_D5.1.15_EAIFS_PHI.pdf
http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/Design%20briefs/EuroPHit_D5.1.15_EAIFS_PHI.pdf
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RAAMOPLOSSINGEN 

PLAATSING VAN RAAM IN ISOLATIELAAG BIJ RENOVATIE 

Er zijn verschillende concepten. Hier zijn een paar voorbeelden : 
- Ursus : Montagesysteem om rond de ramen een goede aansluiting met de isolaite te creëren. Goede 

sterkte + isolatie. (PVC-profiel met meerdere kamers) 
- Illbruck: Het concept bestaat uit een tweedelige opbouw, waarbij een eerste geisoleerdepré-kader 

rond het schrijnwerk gemonteerd wordt. Dit kan in de werkplaats van de fabrikant of op de werf 
voor de plaatsing gebeuren. Deze pré-kader heeft als voordeel dat gevel isolatie kan aansluiten tot 
tegen de kader en de waterdichting kan tegenaan gewerkt worden. Onderaan zorgt een waterdichte 
aansluiting naar de plaatdorpel voor perfecte afwatering/afvoer van regenwater naar buiten toe.De 
prékader is aanpasbaar 

- Fraunhofer Institute: De isolatie & technieken zijn al geïntegreerd in het raam. Dit is in combinatie 
met de ventilatie-geintegreerd-inde-etics, zodat deze ventilatie perfect aansluit op de monden in de 
ramen & de isolatie van de ramen perfect op de ETICS aansluit 

 
 

 
 

 

Voorbeelden en referentie: 
Fraunhofer Institute – http://www.retrokitproject.eu/wp-
content/uploads/2015/11/RetroKit-D2.4-Performance-report-on-
innovative-solutions.pdf 
Ursus –  
http://www.ursus.be/nl/products/raamkaders-dagkantbekleding 
Illbruck –  
http://www.illbruck.com/Sites/Illbruck/Downloads/brochures/DE/il
lbruck_vwms_tds_de.pdf 
BuildTechnics – http://www.buildtechnics.be 

Opmerkingen: 
Deze systemen kunnen interessant zijn om de montage te 
vergemakkelijken en te versnellen, en koudebruggen te vermijden.  
 
Er bestaat een C-watch artikel erover: 
 http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-
watch&pag=innovations&PageAction=SearchDetail&article_id=158 
 

 
 

GEFASEERDE RENOVATIE: RAMEN & BUITENISOLATIE 

Conceptoplossing wanneer ramen en gevelisolatie niet op hetzelfde moment worden geplaatst 

Voorbeelden en referentie: 

http://www.renofase.be/
http://www.renofase.be/
http://www.retrokitproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/RetroKit-D2.4-Performance-report-on-innovative-solutions.pdf
http://www.retrokitproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/RetroKit-D2.4-Performance-report-on-innovative-solutions.pdf
http://www.retrokitproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/RetroKit-D2.4-Performance-report-on-innovative-solutions.pdf
http://www.ursus.be/nl/products/raamkaders-dagkantbekleding
http://www.illbruck.com/Sites/Illbruck/Downloads/brochures/DE/illbruck_vwms_tds_de.pdf
http://www.illbruck.com/Sites/Illbruck/Downloads/brochures/DE/illbruck_vwms_tds_de.pdf
http://www.buildtechnics.be/
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-watch&pag=innovations&PageAction=SearchDetail&article_id=158
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-watch&pag=innovations&PageAction=SearchDetail&article_id=158
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http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/Design%20briefs/EuroPH
it_D5.1.1a_WindowConnection_WindowFirst_PHI.pdf 

Opmerkingen: 
Het blijft beter om alles in een fase te doen, maar als het niet 
mogelijk is kan dit een oplossing zijn. 

 
 

PV GEÏNTEGREERD IN RAMEN 

Door een pv-film op de beglazing te kleven kan elektriciteit opgewekt worden (vnl. voor grote gordijngevels) 

 

Voorbeelden en referentie: 
http://europhit.eu/products-focus#Window / Façade integrated PV 

Opmerkingen: - 

 
 

ELEKTRICITEITPRODUCERENDE RAMEN 

Fotovoltaïsche ramen, ramen die een deel van het zonlicht afleiden naar fotovoltaïsche cellen, lijken een 
antwoord te bieden op zowel de vraag naar een efficiënter gebruik van PV-cellen als de vraag naar een betere 
controle van de intensiteit van het invallende licht in gebouwen.  

 

Voorbeelden en referentie: 
Peer+ - http://www.peerplus.nl/ 

Opmerkingen:  
PV-cellen verliezen een groot deel van hun efficiëntie naarmate ze 
verder van de evenaar toegepast worden. Een lichtgeleider, zoals 
gebruikt in de fotovoltaïsche ramen, concentreert het licht dat op 
een grotere oppervlakte verzameld wordt op een kleine oppervlakte 
PV-cellen, zodat deze efficiënter kunnen werken. 
Het grootste nadeel lijk te zijn dat de energieproductie tijdens de 
winter veel lager is dan tijdens de zomer doordat een kleinere deel 
van de licht kan afgeleid worden om energie te produceren. 
 
Er bestaat een C-watch artikel erover: 
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-
watch&pag=innovations&PageAction=SearchDetail&article_id=27 

 

  

http://www.renofase.be/
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ZONWERING & DAGLICHT 

INTEGRATIE ZONWERING IN BUITENISOLATIE 

Door de zonwering al te integreren in het raam kunnen beide componenten in 1 keer geplaatst worden. 

 

Voorbeelden en referentie: 
http://www.one-stop-
shop.org/sites/default/files/FORM_14_17_Triple%20glazed%20win
dow%20with%20integrated%20solar%20screen.pdf 

Opmerkingen: - 

 

RAMEN MET GEÏNTEGREERDE ZONWERING 

Plaatsing van zonwering binnen & buiten heeft nadelen: warmte komt toch binnen, blootstelling aan 
buitenomstandigheden, onderhoud, ... . Door zonwering te integreren tussen de raamkaders worden deze 
nadelen opgehoffen. Hierbij moet er wel voor gezorgd worden dat 1 van de glasvlakken demonteerbaar is 
(voor onderhoud & vervangingen). 

 

Voorbeelden en referentie: 
http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/Design%20briefs/EuroPH
it_D5.1.3_Window_integrated_shading_PHI.pdf 

Opmerkingen: 
Er moet opgelet worden dat het raam niet te zwaar wordt en nog 
open kan. Enkel voor beperkte raamoppervlakken dus. 

 

GLAS DAT VERKLEURT OP VRAAG 

Door het sturen van een elektrische weerstand kan het glas getint worden, om zo de zon te weren. 

 

Voorbeelden en referentie: 
SageGlass - http://sageglass.com/ 

Opmerkingen: 
Zijn de energiewinsten echt considerabel? Waarschijnlijk zinvoller 
voor comfort dan voor energie. 

 
 
 

http://www.renofase.be/
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AANSLUITING MUUR-RAAM - AFGESCHUINDE DAGKANTEN 

Isolerende dagkanten uitgewerkt op spieën om meer daglicht binnen te brengen. 

 

Voorbeelden en referentie: 
KnaufGips KG Lichtkeile - Aansluiting muur-raam - afgeschuinde 
dagkanten - Advanced thermal bridge driven technical developments 
(groep) ASIEPI - Erhorn & Erhorn-Kluttig, Fraunhofer IBP 

Opmerkingen: 
Koudebrugrisico voldoende geëvalueerd? 

ANDERE & VARIA 

POREUS GLAS IN PLEISTER - VOCHTREGULERING IN HUIS 

Door toevoeging van poreus glas aan pleister (of verf) kan het vochtgehalte in woningen onder controle 
worden gehouden. Absorbeert wanneer heel vochtig, geeft daarna terug af. Dit is van bijzonder belang bij 
luchtdichte woningen. 

 

Voorbeelden en referentie: 
Fraunhofer – ISC - 
http://www.technology4change.com/article.jsp?id=544#.VI6H8ivF9
8G 

Opmerkingen: 
Het lost het probleem van hoog vochtgehalte niet op, maar beperkt 
enkel de gevolgen. Wat bij langdurig hoog vochtgehalte? Zijn er 
gezondheidsrisico's? Wat wanneer de muur aan de buitenzijde is 
geïsoleerd? Wat wanneer bedekt met verf of behangpapier? 
Nog zeker 2 jaar vooraleer het op de markt komt. 
 
Er bestaat een C-watch-artikel erover: 
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-
watch&pag=innovations&PageAction=SearchDetail&article_id=113 

Verdere acties:  
Het lijkt interessant, maar er zijn nog heel veel vragen. Het zou verder 
onderzocht moeten worden. 

 

DRAIN WATER HEAT RECOVERY 

Het warme water dat afvloeit, bezit nog restwarmte. Door deze warmte in contact te brengen met koud 
water, wordt deze stroom opgewarmd. 

 

Voorbeelden en referentie: 
http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/Design%20briefs/EuroPH
it_D5.1.12_DWHR_PHI_b.pdf 

Opmerkingen: - 
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3. VERDER WERK 
 

Op basis van deze inventaris en de ontvangen feedback vanuit de gebruikersgroep, werd beslist om op volgende 

sporen concreet verder te werken. 

1) DE MOGELIJKHEID OM VENTILATIEKANALEN LANGS DE BUITENKANT VAN DE WONING TE PLAATSEN, 

WANNEER DE GEVEL DOORGEDREVEN WORDT GEÏSOLEERD 

 

Vooral bij een ventilatiesysteem D moeten heel wat kanalen van behoorlijke diameter de bestaande 

woning doorkruisen, bv. om een verdieping te overbruggen. Gezien bij een grondige renovatie vaak ook 

isolatie aan de buitenkant van de gevel wordt geplaatst, kan de vraag worden gesteld in welke mate 

ventilatiekanalen in die isolatielaag kunnen worden weggewerkt, en welke voor- en nadelen dit biedt. 

Via een simulatie (case study) worden volgende aspecten onderzocht: 

o Risico’s op condensatie in de kanalen bij vervoer van natte lucht die te sterk zou afkoelen in 

de buitenschil, in functie van vochtbelasting en isolatiegraad 

o Drukverliezen, akoestische aspecten, energieverbruik (elektriciteit) door rechthoekige kanalen 

(of andere) in plaats van de traditionele ronde kanalen 

o Kosten/baten: kortere/langere tracés 

o Risico’s zoals onderhoud, ontoegankelijkheid, beschadiging, … 

 

2) DE MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN GESPOTEN ISOLATIE DIE AL DAN NIET 

DAMPDICHT/DAMPOPEN IS EN TOEPASBAAR IS ALS BINNENISOLATIE 
 

Plaatsing van gespoten isolatie kan mogelijks een eenvoudiger oplossing zijn dan plaatsing van panelen, 

platen, … en een dampdichte laag. Hierbij dient te worden geverifieerd of de plaatsing voldoende 

nauwkeurig kan (krimp, scheurvorming, hechting, …) en in welke mate damp- en luchtdichtheid kunnen 

worden gegarandeerd door de gespoten laag zelf.  

Dit onderzoek gebeurt in eerste instantie via literatuurstudie en opvragen van bestaande informatie bij 

producenten. 

 

3) TOEPASSING VAN NIEUWE SYSTEMEN VOOR PLAATSING ELEKTRICITEIT EN LEIDINGEN IN 

BINNENISOLATIE 
 

Via specifieke proefopstellingen in het labo worden enkele van deze componenten en hun prestaties 

verder geëvalueerd. 
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4) NIEUWE MATERIALEN DIE VOCHTBUFFEREND KUNNEN WERKEN INZAKE CONDENSATIERISICO’S  

 

Hierbij wordt in eerste instantie verder literatuuronderzoek uitgevoerd. 
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